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Výtahy

Interiérové šachty
Nová ocelová konstrukce 

  opláštění z bezpečnostního skla – čirého nebo mléčného

  umístění nejčastěji v prostoru zrcadla schodiště mezi 

schodišťovými rameny

  svařenec z ocelových uzavřených profi lů

  vrchní nátěr je proveden dvousložkovými polyuretanovými 

barvami dle vzorníku RAL 

Rekonstrukce stávající výtahové šachty 

  nahrazení nevyhovujícího pletiva nebo drátoskla deskami 

Fermacell, Cetris nebo Diamant, případně bezpečnostním 

sklem

  nátěr desek odstínem barvy dle výběru

  umístění v prostoru zrcadla schodiště mezi schodišťovými 

rameny, naproti schodiště, vedle schodiště

Exteriérové šachty
  ocelová konstrukce opláštěná bezpečnostním sklem – 

čirým nebo mléčným

  ochrana výtahu před nepříznivými povětrnostními vlivy

  dokonalé řešení v souladu s platnými normami

  bezpečnost

  moderní design
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 Výtahové šachty
Dodáváme šachty pro výtahy umístěné v interiéru i exteriéru.

Výtahová šachta je dominantním prvkem vnitřních společných prostor 
domu. Důraz je kladen nejen na technickou dokonalost realizace, ale 
také na moderní design. Konstrukce šachty je variabilní, aby mohla být 
instalována do každého typu domu. 

V případě, že je výtahová šachta umístěna na venkovním plášti domu, je 
základním požadavkem ochrana výtahu před nepříznivými povětrnostními 
vlivy. Současně se výtahová šachta stává výrazným architektonickým 
prvkem celého domu, proto je zvláštní důraz kladen na nadčasový design 
a precizní provedení všech detailů.
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Vlastnosti výtahových kabin
  stěny kabin jsou tvořeny lamelovými nebo panelovými 

profi ly 

  stropní diodová osvětlovací tělesa 

  větrací otvory čtvercového, obdélníkového nebo 

kruhového průřezu podle typu kabiny 

  jedna ze stěn kabiny je připravena pro osazení kabinovým 

tablem nebo tlačítkovou kazetou 

  instalační prostor pro kabeláž a svorkovnice 

  strop kabiny je připraven pro upevnění kabinových dveří 

a zábradlí 

  přední vstupní lišty je možné upravit podle typu použitých 

dveří 

  podlaha je polepená zátěžovým PVC ALTRO ve volitelném 

barevném provedení 

  volitelné prvky: 

  zrcadlo

  madlo

  barevnost kabiny

  barevnost podlahy

  rohové lišty
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 Výtahové kabiny
Nabídka výtahových kabin Beta Control je tvořena designovou 
řadou ART COLLECTION. Hlavní důraz je kladen na kvalitu 
provedení, funkčnost a neotřelý a nadčasový vzhled.
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